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Obecna Minister Edukacji - 

Anna Zalewska zapowiedzia-

ła, że od 2017r. będzie chciała 

m.in. zlikwidować gimnazja 

i mają powstać ośmioklasowe 

szkoły powszechne. Jakie ma 

Pan zdanie na ten temat? Czy 

w jakimś stopniu poprawi to 

bilans finansowy naszych 

szkół? 

Plany Anny Zalewskiej - mini-

ster edukacji, związane z tym 

aby szkoły podstawowe wróci-

ły do 8 klas to dla mnie osobi-

ście dobry pomysł, jednakże 

trzeba zauważyć, że już 17 lat 

gimnazja istnieją w obecnej 

formie, dlatego rodzą się mimo 

wszystko pewne dylematy 

i pytania. Dodatkowo na chwile 

obecną ciężko jest jeszcze prze-

analizować jaki to będzie miało 

realny wpływ na edukację jak 

i finanse szkół. Myślę, że jest 

jeszcze również za mało infor-

macji ze strony ministerstwa 

jak będzie wyglądało wygasza-

nie likwidowanej jednej klasy.  

Bo jak wiemy zniknie nam 

jedna klasa gdyż nie będzie 

9 klas jak dotychczas a tylko 8. 

Mimo wszystko u nas nie ma 

tego problemu jak często 

w sąsiednich gminach, gdzie 

gimnazja są osobnymi, często 

specjalnie wybudowanymi 

budynkami. W naszej gminie 

wszystkie gimnazja są połączo-

ne ze szkołami podstawowymi. 

Dlatego musimy się teraz moc-

no zastanowić jak ewentualnie 

w przyszłości poukładać pla-

cówki w naszej gminie. A więc 

ciężko teraz powiedzieć jaki to 

będzie miało wpływ na eduka-

cje oraz czy będzie poprawiało 

kondycję finansową szkół. Wy-

daje się, że proponowany sys-

tem jest dobrym i sprawdzo-

nym rozwiązaniem pod wzglę-

dem edukacji i przygotowania 

naszych uczniów do dalszej 

edukacji. Jeśli natomiast chodzi 

o finansowanie to ja jestem 

sceptyczny, ponieważ już są 

zapowiedzi, że subwencja na 

ucznia nie będzie wzrastać 

a nawet przeciwnie ma być 

jeszcze mniejsza, dlatego przy 

coraz gorszej demografii nie 

widzę jakoś poprawy jak i du-

żego pogorszenia bilansu finan-

sowego szkół.  

Początkiem roku wrócił po-

ruszany już wielokrotnie te-

mat łącznika drogi 986 z au-

tostradą. Czy widzi Pan szan-

se na budowę tego łącznika 

a jeśli tak to kiedy realnie ta 

inwestycja może powstać? 

W kwietniu staraliśmy się bar-

dzo mocno przekonać powiat 

ropczycko-sędziszowski aby 

wspólnie razem złożyć wniosek 

na przebudowę drogi serwiso-

wej wzdłuż autostrady i połą-

czyć ją z węzłem autostrado-

wym w Borku Wielkim. Ze 

względu na to, że starosta po-

wiatu miał pewne wątpliwości 

co do możliwości wykonania 

tego zadania i obawy o to, 

że może to zostać potraktowane 

jako podwójne finansowanie 

zadania juz raz dotowanego 

przez UE ostatecznie wniosek 

nie został złożony. Z informacji 

jakie posiadam to Marszałek 

Województwa Władysław Or-

tyl nie wykorzysta całości pie-

niędzy przekazanych na te za-

dania, dlatego będzie najpraw-

dopodobniej ogłoszony kolejny 

nabór ale to najwcześniej koń-

cem roku a nawet początkiem 

następnego. W tym czasie będę 

starał się przekonać powiat aby 

nie odciągać tego jakże ważne-

go tematu i zmodyfikować 

wniosek tak aby wyeliminować 

wszelkie ewentualne niejasno-

ści. Mimo wszystko rozważany 

jest również ciągle temat ewen-

tualnego nowego zjazdu z auto-

strady w Ostrowie ale jest jesz-

cze za wcześnie aby można 

było podać jakieś szczegóły.  

Po kilku miesiącach względ-

nej ciszy lokalne media obie-

gła informacja, że jeden 

z najlepszych siatkarzy świa-

ta Wilfredo Leon zainwestuje 

w naszej gminie a dokładnie 

stanie się udziałowcem 

„Ocynkowni Podkarpacie" 

budowanej na Mieleckiej 

Specjalnej Strefie Ekono-

micznej w Kozodrzy. Czy to 

oznacza przyśpieszenie prac 

nad budową wspomnianej 

inwestycji? 

Faktem jest, że kilka tygodni 

temu w naszej gminie było 

spotkanie z najlepszym siatka-

rzem świata wraz z kilkoma 

innymi przedsiębiorcami, któ-

rzy mocno są zainteresowani 

inwestowaniem w gminie 

Ostrów a dokładnie stania sie 

udziałowcami w budowanej 

Ocynkowni Podkarpacie lub 

również rozważają swój od-

dzielny biznes. Na tym spotka-

niu oprócz dyskusji o szczegó-

łach inwestycji mimo wszystko 

bardzo mocno podnoszony był 

temat bardzo dobrej lokalizacji 

strefy ale ciągle słabego dojaz-

du do autostrady. 

Mimo wszystko z mojej wie-

dzy wynika, że najprawdopo-

dobniej mimo braku dobrego 

dojazdu to w najbliższych tygo-

dniach powinna zostać osta-

tecznie dopięta umowa bo 

z różnych przeprowadzonych 

rozmów wynika, że będzie to 

tylko formalnością. Mam na-

dzieje, że po tych kilku miesią-

cach stagnacji ta inwestycja 

mocno ruszy i będziemy mieli 

za kilkanaście miesięcy nowy 

piękny zakład pracy na naszym 

terenie. 

Za kilka dni rozpoczynają się 

Światowe Dni Młodzieży. Czy 

wiadomo ile pielgrzymów 

będzie w tym czasie przeby-

wać w naszej gminie i co będą 

robić?  

Temat jest bardzo aktualny bo 

za kilka dni rozpoczynają się 

ŚDM w Krakowie. Tak jak 

wszystkie dekanaty w Diecezji 

Tarnowskiej tak również i De-

kanat Pustków przyjmie przy-

jezdnych pielgrzymów w para-

fiach zlokalizowanych w naszej 

gminie. Szacujemy i mamy 

informacje, że w naszej gminie 

będzie to po około 25 osób 

z Czech dla Parafii Ostrów, 

Ocieka i Skrzyszów. W więk-

szości przypadków (Ostrów 

i Skrzyszów) będą Ci  pielgrzy-

mi rozlokowani po rodzinach, 

które wyraziły taką chęć. Para-

fia Ocieka natomiast planuje 

przyjąć pielgrzymów w budyn-

ku pobliskiej szkoły. Pierwotne 

założenia były zdecydowanie 

większe, więc wynika, że jed-

nak obecna sytuacja i ewentual-

ne zagrożenia wpłynęły na 

decyzję, że jednak część wier-

nych nie będzie uczestniczyć w 

ŚDM w Krakowie. Niemniej 

jednak około 75 osobowa grupa 

osób to również spore wyzwa-

nie aby zagospodarować im 

czas i pomóc w pobycie, dlate-

go mają zaplanowane zwiedza-

nie okolicznych ciekawych 

miejsc jak m.in. Park Histo-

ryczny Blizna czy ekspozycje 

historyczno - dydaktyczną przy 

Górze Śmierci w Pustkowie. 

Oprócz tego w Ostrowie i Ocie-

ce planowane są również festy-

ny rodzinne. 

 Korzystając z okazji już teraz 

dziękuję wszystkim rodzinom, 

które zadeklarowały przyjęcie 

pielgrzymów oraz wszystkim 

ludziom, którzy pomagają 

i będą pomagać w organizacji 

tego całego przedsięwzięcia. 

 

Rozmawiał  

Mateusz Surman 

Wywiad z Wójtem Gminy Ostrów 

Spotkanie z inwestorami a wśród nich m.in. Wilfredo Leon - najlepszy siatkarz świata 
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60-lecie OSP Wola Ociecka 
Uroczyste obchody jubile-

uszu 60–lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Woli 

Ocieckiej odbyły się w nie-

dzielę 26 czerwca 2016. Był 

czas na przedstawienie rysu 

historycznego jednostki, 

wspomnienie zmarłych dru-

hów ale również wręczenie 

odznaczeń dla obecnych 

członków jednostki. 

    Pierwszym punktem uro-

czystości była msza święta 

w kościele parafialnym 

w Ociece p.w. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej, gdzie mszę 

koncelebrował ksiądz pro-

boszcz Jan Gaworczyk. Dru-

howie i druhny ze wszystkich 

jednostek OSP z naszej gminy 

oraz zaproszeni goście modlili 

się w intencji "Druhów Stra-

żaków z jednostki OSP Wola 

Ociecka".  

    Po mszy świętej wszyscy 

udali się do Domu Strażaka 

w Woli Ocieckiej, gdzie od-

była się dalsza cześć uroczy-

stości. W spotkaniu uczestni-

czyli m.in. Piotr Cielec - Wójt 

Gminy Ostrów i jednocześnie 

Prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Ostro-

wie, Wiceprezes ZOW ZOSP 

RP w Rzeszowie - Władysław 

Tabasz, Komendant Powiato-

wej Państwowej Straży Pożar-

nej w Ropczycach - Jacek 

Róg  a władze Powiatu Rop-

czycko - Sędziszowskiego 

reprezentowała Członek Za-

rządu - Dorota Sędłak.     

Przedstawiono m.in. historię 

jednostki OSP oraz wspo-

mniano druhów, którzy byli 

związani z tą jednostką a już 

odeszli na wieczną służbę. 

Bardzo ważnym punktem 

uroczystości było wręczenie 

medali i odznaczeń za wielo-

letnią, ofiarną działalność 

w ochronie przeciwpożarowej 

dla dobra społeczeństwa 

i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z rąk m.in. Władysława Ta-

basza medale i odznaczenia 

otrzymali:  

Złoty Znak Związku 

dh Tadeusz Kalita 

Złoty medal za zasługi dla 

pożarnictwa 

dh Józef Kędzior 

dh Bogdan Kogut 

dh Stanisław Powrózek 

Srebrny medal za zasługi 

dla pożarnictwa 

dh Leszek Napora 

dh Grzegorz Kalita 

Brązowy medal za zasługi 

dla pożarnictwa 

dh Mariusz Niewiadomski 

dh Robert Gawryś 

dh Kamil Myszkowski 

dh Arkadiusz Szczepanek 

dh Kamil Kośniowski 

dh Mateusz Szczepanek 

Odznakę Strażak Wzorowy 

dh Zbigniew Kobos 

dh Dominik Kobos 

dh Mateusz Ignac 

dh Janusz Ferfecki 

dh Patryk Kędzior 

dh Dawid Moskal 

dh Jan Wojtaszek 

Odznakę za wysługę lat 

dh Stanisław Malikowski (50 

lat) 

dh Józef Kędzior (45 lat) 

dh Józef Nogaj (40 lat) 

dh Jan Szczepanek (30 lat) 

dh Jan Wojtaszek (25 lat) 

dh Grzegorz Kalita (20 lat) 

dh Leszek Napora (15 lat) 

dh Robert Gawryś (15 lat) 

dh Mariusz Niewiadomski (10 

lat) 

dh Mateusz Szczepanek (10 

lat) 

dh Arkadiusz Szczepanek (10 

lat) 

dh Kamil Kośniowski (10 lat) 

dh Kamil Myszkowski (10 

lat) 

dh Mateusz Ignac (10 lat) 

dh Patryk Kędzior (10 lat) 

dh Dawid Moskal (10 lat) 

dh Zbigniew Kobos (5 lat) 

dh Janusz Ferfecki (5 lat) 

dh Dominik Kobos (5 lat) 

dh Dawid Napora (5 lat) 

    Po wręczeniu odznaczeń 

i medali przyszedł czas na 

przemowy zaproszonych go-

ści, którzy w ciepłych sło-

wach odnieśli się do pięknej 

uroczystości i wszystkich lat 

istnienia jednostki. Warto 

również dodać, że m.in.. dh 

Tadeusz Kalita, który otrzy-

mał Złoty Znak Związku 

Ochotniczych Straży Pożar-

nych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, czyli najwyższe odzna-

czenie Związku OSP RP 

otrzymał również pamiątkowe 

statuetki z rąk Doroty Sędłak, 

Jacka Roga oraz kryształowe 

serce w podziękowaniu za 

bezinteresowną działalność i 

50 lat pracy na rzecz Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Woli 

Ocieckiej i lokalnego środo-

wiska od Wójta Gminy 

Ostrów Piotra Cielec i prze-

wodniczącego Rady Gminy 

w Ostrowie Józefa Bajora. Na 

ręce Mariusza Niewiadom-

skiego obecnego prezesa jed-

nostki OSP Wola Ociecka 

zostały również przekazane 

listy gratulacyjne od lokal-

nych polityków i samorzą-

dowców. Na zakończenie 

prezes podziękował za pomoc 

w przygotowaniu uroczysto-

ści i przede wszystkim za 

bardzo dobrą współpracę 

przez wszystkie lata istnienia 

jednostki.  

    Po części oficjalnej dla 

zaproszonych gości i miesz-

kańców odbyły się m.in. gry 

i zabawy dla najmłodszych 

przygotowane przez Szkołę 

Podstawową w Woli Ociec-

kiej oraz GCKiS w Kamionce 

a także występy lokalnych 

zespołów. Wieczorem dla 

wszystkich odbyła się zabawa 

taneczna z zespołem Dystans. 

 

Mateusz Surman 

dh Tadeusz Kalita otrzymał Złoty Znak Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli najwyższe 

odznaczenie Związku OSP RP 

Sztandar OSP Wola Ociecka trzymał dh Grzegorz Kalita 

w asyście dh Zbigniewa Kobosa i dh Jana Wojtaszka 
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Spotkanie z najlepszymi uczniami 
Kilka dni przed wakacjami 

Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec wraz z dyrektorem 

Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli w Ostrowie 

Bogusławem Wójcikiem 

zorganizowali spotkanie 

z najlepszymi uczniami 

z terenu naszej gminy. Na 

spotkaniu oczywiście nie 

mogło zabraknąć gratulacji 

i nagród. 

W środę, 22 czerwca 2016 

przed zakończeniem roku 

szkolnego w Urzędzie Gminy 

w Ostrowie  odbyło się spo-

tkanie na które zostali zapro-

szeni uczniowie, którzy uzy-

skali najlepsze wyniki z egza-

minu gimnazjalnego oraz 

sprawdzianu klas VI na tere-

nie Gminy Ostrów. W spotka-

niu uczestniczyli również 

dyrektorzy szkół podstawo-

wych i gimnazjów z terenu 

całej gminy. 

Wójt Gminy Ostrów pogratu-

l o w a ł  z g r o m a d z o n y m 

uczniom osiągnięć edukacyj-

nych a dyrektorom szkół po-

dziękował za ich prawidłowe 

funkcjonowanie. Po życze-

niach zostały wręczone dyplo-

my i nagrody książkowe. Do-

datkowo uczniowie w ramach 

nagrody wyjechali również na 

wycieczkę, gdzie bezpłatnie 

będą mogli pozwiedzać m.in. 

Krościenko nad Dunajcem, 

Czorsztyn czy miejscowość 

Nidzica. 

Warto dodać, że wszystkie 

nagrody i wycieczka została 

sfinansowana z pieniędzy, 

które zostały zebrane w stycz-

niu podczas IX Balu Charyta-

tywnego w Kamionce. 

 

Najlepsze wyniki spośród 

uczniów szkół podstawo-

wych osiągnęli: 

Amelia Kocan (SP Kamion-

ka) - najlepszy wynik w gmi-

nie 

Weronika Świder SP Kamion-

ka) 

Wiktoria Hajduk (SP Ocieka) 

Krzysztof Cielec (SP Ostrów) 

Martyna Ptaszek (SP Wola 

Ociecka) 

Angelika Jopek (SP Skrzy-

szów) 

Katarzyna Longosz (SP Ko-

zodrza) 

 

Najlepsze wyniki spośród 

uczniów gimnazjum osią-

gnęli: 

Karol Feret  (PG Ostrów) - 

najlepszy wynik w gminie 

Joanna Tylutka (PG Kamion-

ka) 

Justyna Boś (PG Ocieka) 

Sabina Bieszcz (PG Wola 

Ociecka) 

Kamil Malinowski (PG 

Ostrów) 

 

Mateusz Surman 

Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-

dy książkowe oraz wyjechali na wycieczkę sfinansowaną  

z  zebranych na IX Balu Charytatywnego w Kamionce. 
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Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Gmina Ostrów zakończyła 

realizację projektu pn.: 

„INWESTUJEMY W NA-

SZĄ PRZYSZŁOŚĆ”. Pro-

jekt realizowany był od 

stycznia do końca czerwca 

br., zaś jego celem było pod-

niesienie poziomu wiedzy na 

temat dziedzictwa ekono-

micznego i historii pienią-

dza, kształtowanie odpowie-

dzialności przy podejmowa-

niu decyzji finansowych 

oraz promowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród 

193 osób - młodzieży gimna-

zjalnej w Gminie Ostrów.  

Realizacja projektu odbywa 

się w czterech Publicznych 

Gimnazjach: w Ostrowie, 

w Kamionce, w Ociece 

i w Woli Ocieckiej. W ra-

mach projektu młodzież miała 

okazję uczestniczyć w warsz-

tatach i wykładach prowadzo-

nych przez Panią Beatę Rapa 

- Dyrektor Oddziału Okręgo-

wego Narodowego Banku 

Polskiego w Rzeszowie, Pa-

nią Sylwię Mazur – konsul-

tantkę Punktu Informacji Eu-

ropejskiej Europe Direct – 

Rzeszów, a także specjalistów 

w dziedzinie ekonomii 

i przedsiębiorczości. Była to 

szansa dla uczestników na 

bliższe poznanie m.in. zasad 

funkcjonowania Narodowego 

Banku Polskiego, zarządzania 

budżetem domowym, pozna-

nia historii i wartości polskie-

go pieniądza i waluty EURO 

oraz działalności Unii Euro-

pejskiej i Unii Gospodarczej 

i Walutowej.  

 

W ramach projektu prowa-

dzone były warsztaty: 

1. „Pieniądz wczoraj 

i dziś”, których celem było 

zrozumienie przez uczestni-

ków mechanizmów ekono-

micznych w kontekście histo-

rycznym, przedstawienie hi-

storii pieniądza i mechani-

zmów z nim związanych 

z zaakcentowaniem zjawisk 

ekonomicznych na przestrzeni 

wieków. Ponadto w każdej 

grupie odbyło się spotkanie 

z przedstawicielem Osady 

Słowiańskiej (w roli Kasztela-

na Ziemowita), który zapre-

zentował i omówił monety 

z minionych epok, również te 

znalezione na terenie Podkar-

pacia. 

2. „Zarządzanie budże-

tem domowym”, które miały 

ma na celu kształtowanie 

umiejętności racjonalnego 

gospodarowania środkami 

finansowymi budżetu domo-

wego oraz dostarczenie wie-

dzy na temat podziału obo-

wiązków  w rodzinie i zależ-

ności pomiędzy funkcjonowa-

niem systemu rodzinnego, 

a jego możliwościami finan-

sowymi.  

3.  „Młody - przedsię-

biorczy” z wykorzystaniem 

gry „Chłopska Szkoła Bizne-

su”. Warsztaty miały na celu 

rozwinąć myśl przedsiębior-

czą, nauczyć podstaw ekono-

mii i finansów. Wiedza ta 

została utrwalona podczas 

zajęć praktycznych z wyko-

rzystaniem gry symulacyjnej. 

W trakcie rozgrywki gracze 

wcielali się w role historycz-

nych przedsiębiorców. Produ-

kowali, handlowali z innymi 

graczami na jarmarkach i gro-

madzili towary niezbędne do 

zrealizowania wypraw han-

dlowych do miast Europy.  

 

Projekt zakończył się w dniu 

17 czerwca w Skrzyszowie, 

turniejem finałowym gry 

„Chłopska szkoła biznesu”, 

oraz wykładem na temat fi-

nansów UE. W trakcie turnie-

ju uczestnicy walczyli 

o atrakcyjne nagrody eduka-

cyjne takie jak: tablet, pendr-

ive’y, książki tematyczne oraz 

repliki monet. W konkursie 

zwyciężyli: 

miejsce I Szymon Segda, 

Gimnazjum w Kamionce, 

miejsce II Izabela Tokarz, 

Gimnazjum w Ociece, 

miejsce III Grzegorz Jucha, 

Gimnazjum w Ostrowie. 

UG Ostrów 

Przebieg realizacji programu 

„Rodzina 500+”  
w Gminie Ostrów 

Od miesiąca kwietnia 2016r. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ostrowie reali-

zuje program „Rodzina 50-

0+”. Dla sprawnego przebie-

gu przyjmowania wniosków 

nasz ośrodek w miesiącu 

kwietniu pracował codzien-

nie do godziny 17:00.  

 Do końca czerwca 

wpłynęło do GOPS Ostrów 

611 wniosków. Wydano 580 

decyzji administracyjnych 

przyznających prawo do 

świadczenia wychowawczego 

dla 943 dzieci. Wypłacono 

świadczenia na łączną kwotę 

1 409 281 zł. 

 Wnioski rozpatrywane 

są na bieżąco, zgodnie z ko-

lejnością ich składania. 

Jednocześnie pragniemy pod-

kreślić, że mimo iż ustawo-

dawca przewidział 3 miesiące 

na rozpatrzenie wniosków 

nasz GOPS Ostrów realizował 

wypłaty świadczeń już 

w    miesiącu kwietniu bieżą-

cego roku.  

 

GOPS Ostrów 
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Wybrano gminny zarząd OSP 
17 kwietnia w Domu Ludo-

wym w Kozodrzy odbył 

„Zjazd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpo-

spolitej Polskiej w Ostro-

wie”. Na zjeździe delegaci ze 

wszystkich jednostek OSP 

działających w naszej gmi-

nie przyjęli sprawozdanie 

z ostatnich pięciu lat działal-

ności oraz wybrali nowy 

zarząd. 
W zjeździe wzięli udział 

przedstawiciele jednostek 

OSP z terenu gminy oraz 

m.in. Wiceprezes ZOW ZOSP 

RP w Rzeszowie - Władysław 

Tabasz, Zastępca Komendan-

ta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Ropczy-

cach - Janusz Piczak oraz 

Zastępca Prezesa Powiatowe-

go ZOSP - Stanisław Świder. 

Przyjęto sprawozdanie ustę-

pującego Zarządu Oddziału 

Gminnego OSP RP i Komisji 

Rewizyjnej a następnie powo-

łano ich nowe struktury. Ko-

mendant gminny OSP - Adam 

Gryboś podsumował ubiegłą 

kadencję przedstawiając m.in. 

liczby wyjazdów jednostek do 

zdarzeń, odbyte ćwiczenia i 

szkolenia druhów i druhen 

oraz wyniki z zawodów po-

żarniczych. 

Warto dodać, że na terenie 

gminy Ostrów znajduje się 7 

jednostek OSP z siedzibami 

w miejscowościach Ostrów, 

Skrzyszów, Kozodrza, Ka-

mionka, Ocieka, Wola Ociec-

ka oraz Blizna. W tym dwie 

jednostki należące do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, czyli OSP 

Ostrów i OSP Kozodrza. 

W jednostkach OSP na tere-

nie gminy Ostrów działa 429 

cz łonków zwyczajnych 

(czynnych) w tym 350 męż-

czyzn i 79 kobiet, 41 człon-

ków honorowych i 3 człon-

ków wspierających. Wszyst-

kich członków zrzeszonych w 

jednostkach OSP na terenie 

naszej gminy jest 473 osoby. 

 

Wybrani Członkowie Za-

rządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Ostrowie: 

Piotr Cielec (Prezes) 

Łukasz Kędzior (Wiceprezes) 

Krzysztof Bajger(Wiceprezes) 

Adam Gryboś (Komendant 

gminny) 

Iwona Kozłowska (Sekretarz) 

Mateusz Ignac (Skarbnik) 

Bartłomiej Woda (Członek 

prezydium) 

Członkowie: 

Patryk Dmuchała 

Sebastian Dyło 

Dominik Kamiński 

Piotr Łagowski 

Wiesław Łukasik 

 Rafał Nędza 

 Mariusz Niewiadomski 

 Artur Rudny 

 Edward Sołtys 

 Jerzy Stachnik 

 Kamil Turczyn 

 

Mateusz Surman 

Głosowanie delegatów na nowy zarząd 

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 
Wśród szkół publicznych 

w Gminie Ostrów w spraw-

dzianie przoduje Szkoła 

Podstawowa im. Bł. Ks. Je-

rzego Popiełuszki w Skrzy-

s z o w ie .  D z iew i ęc i o r o 

uczniów klasy VI z tej szko-

ły świetnie napisało tego-

roczny sprawdzian.  

Uczniowie zdobyli poziom 

zadowalający ze wszystkich 

przedmiotów objętych spraw-

dzianem: j. polski, matematy-

ka, j. angielski, otrzymując 

powyżej 70 procent punktów. 

To daje I miejsce na terenie 

gminy - najwyższa średnia 

punktów ze wszystkich szkół 

na terenie gminy Ostrów, a IV 

miejsce wśród 43 szkół po-

wiatu ropczycko – sędziszow-

skiego. Średnia punktów uzy-

skanych przez uczniów ze 

Skrzyszowa jest wyższa niż 

w gminie, powiecie i woje-

wództwie. Najwyższy wynik 

w tej klasie na sprawdzianie 

to 37 punktów, a najniższy – 

22 punkty (czyli powyżej 

50% punktów możliwych do 

uzyskania). Ten sukces  to 

wynik pracy zespołowej za-

równo samych uczniów, jak 

też nauczycieli, a także prawi-

dłowa współpraca z rodzica-

mi. Składamy gratulacje na-

szym uczniom klasy VI i ży-

czymy im sukcesów w dalszej 

pracy oraz osiągania takich 

samych, a nawet wyższych 

wyników w gimnazjum.  

SP Skrzyszów 
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Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Publiczne Przedszkole 

im. Wandy Chotomskiej 

w Kozodrzy już po raz 

9 zorganizowało Gminne 

Obchody Święta Flagi, 

w których uczestniczyły 

dzieci z przedszkoli i od-

działów przedszkolnych 

Gminy Ostrów oraz przed-

stawiciele władz lokalnych 

i dyrektorzy placówek 

oświatowych z terenu naszej 

gminy. 
Obchody Święta Flagi rozpo-

częły się od wspólnego od-

śpiewania hymnu Polski. Na-

stępnie wszystkich gości 

przywitała dyrektor przed-

szkola Kazimiera Łącała a 

zaraz po tym swój program 

słowno - muzyczny zaprezen-

towały dzieci z Publicznego 

Przedszkola im. Wandy Cho-

tomskiej w Kozodrzy. Po tym 

występie ogłoszono rozpoczę-

cie Gminnego Konkursu Pa-

triotycznego w którym wzięły 

udział dzieci z terenu całej 

naszej gminy. Gdy już 

wszystkie dzieci przedstawiły 

swoje recytatorskie umiejęt-

ności to wszyscy zgro-

madzeni wyszli przed 

budynek przedszkola 

gdzie wspólnie się 

pomodlono w intencji 

Ojczyzny a Wójt Gmi-

ny Ostrów Piotr Cie-

lec wraz z Dyrektorem 

ZEASiP w Ostrowie 

Bogusławem Wójci-

kiem złożyli kwiaty 

i zapalili znicz pod 

tablicą na budynku 

przedszkola upamiętniającą 

Rewolucyjne Walki i Bunty 

Chłopskie w Kozodrzy. 

 

Kolejnym punktem uroczy-

stości był wspólny pochód 

uczestników przez miejsco-

wość i również złożenie kwia-

tów i zapalenie znicza pod 

pomnikiem upamiętniającym 

bitwę pod Grunwaldem. Po 

powrocie ogłoszono wyniki 

konkursu patriotycznego 

i wręczono pamiątkowe na-

grody i dyplomy dla uczestni-

ków konkursu oraz ich opie-

kunów. 

 

 

Jak zwykle celem uroczysto-

ści jak i konkursu było przy-

bliżenie dzieciom wiedzy 

o Polsce oraz przekazanie 

wartości patriotycznych ta-

kich jak m.in.: umiłowanie 

ojczyzny, przywiązanie do 

tradycji i kultury oraz szacu-

nek do symboli narodowych. 

 

Mateusz Surman 

 

 

 

Dzieci  

z zaproszonymi  

gośćmi udali się  

pod pomnik  

upamiętniający  

bitwę pod  

Grunwaldem.  

Sukces Olgi Perlik w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

12 kwietnia 2016 r. w Szkole 

Podstawowej w Woli Zgło-

bieńskiej, odbyło się podsu-

mowanie IV Międzynarodo-

wego Konkursu Plastyczne-

go ph. "Wesołego Alleluja" 

pod honorowym patrona-

tem Podkarpackiego Kura-

tora Oświaty; Marszałka 

Województwa Podkarpac-

kiego; Burmistrza Bogu-

chwały oraz Prezesa Banku 

Spółdzielczego w Niechob-

rzu. Patronat medialny kon-

kursu: Katolickie Radio 

Rzeszów "VIA".  

 

Konkurs skierowany był do 

dzieci w wieku od 3 do 13 lat 

z krajów Europy i świata. 

Obejmował trzy kategorie 

wiekowe: grupa 1 - dzieci 

przedszkolne; grupa 2 - klasy 

I - III; grupa 3 - klasy IV - VI.  

W konkursie wzięło udział 

121 placówek oświatowych 

z 5 krajów: Litwy, Łotwy, 

Ukrainy, Wielkiej Brytani 

i Polski, z których zostało 

nadesłanych,  

aż 1397 prac. Laureatką kon-

kursu została Olga Perlik 

z Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Kardynała Stefana 

W y s z y ń s k i e g o 

w Ociece, która wy-

konała pracę pod 

czujnym okiem wy-

chowawczyni klasy 

"0" - Pani Domiceli 

Wojna, co wśród 

1397 uczestników 

konkursu jest bardzo 

dużym sukcesem.  

 

SP Ocieka 

 

Laureatka  

konkursu  

Olga Perlik  
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Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie 
W dniu 27 kwietnia 2016 

jak co roku na Górze Śmier-

ci w Pustkowie odbyły się 

uroczystości upamiętniające 

więźniów obozu pracy przy-

musowej oraz wszystkich 

ludzi walczących w okresie 

okupacji hitlerowskiej 

o niepodległość Ojczyzny.  

Organizatorami uroczysto-

ści była Gmina Dębica oraz 

Centrum Kultury i Biblio-

tek Gminy Dębica przy 

współudziale m.in. Gminy 

Ostrów. 
Cała uroczystość rozpoczęła 

się odśpiewaniem przez 

wszystkich zgromadzonych 

hymnu Polski a następnie 

odbyła się uroczysta msza 

święta. 

Zaraz po niej została zapre-

zentowana wzruszająca insce-

nizacja w wykonaniu mło-

dzieży z Zespołu 

Szkół z Oddziała-

mi Integracyjnymi 

w Pustkowie – 

Osiedlu,  pt. 

„Święty za życia – 

b ł o g o s ł a w i o n y 

Roman Sitko”. 

Kolejnym punktem 

uroczystości był 

apel pamięci wraz 

z oddaniem salwy 

honorowej. Na 

zakończenie złożo-

no kwiaty i znicze pod pomni-

kiem upamiętniającym ludzi, 

którzy zginęli w tym miejscu. 

Warto dodać, że oprócz władz 

samorządowych, pocztów 

sztandarowych czy przedsta-

wicieli Związków Kombatan-

tów Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej 

w uroczystości również 

uczestniczyli byli więźniowie 

tego obozu: Stanisław Ła-

dziak i Bronisław Zdybel ze 

Zdziłowic oraz Stanisław 

Szuro z Krakowa. Naszą 

Gminę reprezentował m.in. 

Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec oraz oddelegowani 

przedstawiciele Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 

w Ociece oraz Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki 

w Skrzyszowie. 

 

Mateusz Surman 

UKS Orzeł Skrzyszów z medalami... 
W dniach 22-23.04.2016r. 

w  Chełmie odbył się Ogólno-

polski Turniej UKS Młodzi-

ków w zapasach w stylu kla-

sycznym i zapasach kobiet.  

W zawodach tych wystarto-

wał zawodnik UKS Orzeł 

Skrzyszów Sebastian Bielań-

ski, który w kategorii wago-

wej do 47 kg zajął znakomite 

3 miejsce.  

 

Tydzień wcześniej, czyli 

16  kwietnia 2016r. w Myśle-

nicach odbył się 29. Ogólno-

polski Turniej Zapaśniczy im. 

Władysława Ruska w stylu 

klasycznym kadetów, młodzi-

ków i dzieci. 

W zawodach wzięło udział 

5 zawodników UKS Orzeł 

Skrzyszów pod okiem trenera 

Dariusza Łukaszewskiego. 

W kategorii wiekowej mło-

dzik wystartowali Andrzej 

i Sebastian Bielańscy. Warto 

dodać, że pierwszy z nich to 

debiutant wśród młodzików 

a mimo to w swojej kategorii 

wagowej do 32 kg zajął zna-

komite 2 miejsce. Jego brat 

Sebastian zdominował kate-

gorię 47 kg zdobywając 

1 miejsce i tytuł najlepszego 

zawodnika Turnieju w grupie 

wiekowej młodzika. W kate-

gorii wiekowej kadeta wystą-

pił Karol Bielański oraz Bar-

tłomiej Kubas. Pierwszy 

z nich w kategorii wagowej 

63 kg zajął 1 miejsce, nato-

miast Bartek w kategorii do 

58 kg był 6. 

Mateusz Surman 

 

Zdjęcie zawodników UKS Orzeł Skrzyszów na 29. Ogólnopol-

skim Turnieju Zapaśniczym im. Władysława Ruska wraz z 

trenerem Dariuszem Łukaszewskim 
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Anturja na Mistrzostwach Polski Mażoretek 
W dniu 1 maja 2016r. 

w Pustkowie Osiedlu odbyły 

się V Otwarte Mistrzostwa 

Mażoretek i Cheerleaderek 

Polski Południowo – 

Wschodniej. 

Z roku na rok impreza nabiera 

coraz większych rozmiarów. 

Na tegorocznych mistrzo-

stwach swoje układy taneczne 

zaprezentowało ok. 350 

dziewcząt z województwa 

podkarpackiego, lubelskiego, 

małopolskiego i świętokrzy-

skiego. Zespół mażoretek 

ANTURJA działający przy 

Szkole Podstawowej w Skrzy-

szowie zaprezentował w Pust-

kowie układy w 4 kategoriach 

wiekowych: kadetki, juniorki, 

seniorki oraz mamy mażore-

tek (Anturja Plus). Każdy 

zespół biorący udział w mi-

strzostwach był oceniany 

w dwóch kategoriach: defila-

da i występ sceniczny. Nasze 

mażoretki osiągnęły bardzo 

znaczące sukcesy zajmując 

następujące miejsca:  

Kadetki:  

Defilada – I miejsce  

Scena –V miejsce 

Juniorki:  

Defilada – I miejsce  

Scena – III miejsce  

Anturja Plus - mamy mażore-

tek:  

Defilada – I miejsce 

Scena – I miejsce   

Mini formacja juniorki flaga – 

I miejsce,  

Solo juniorki flaga – Zuzanna 

Paruch – I miejsce 

Solo seniorki pom pom – 

Wiktoria Rymut – I miejsce  

Solo seniorki buława – Kata-

rzyna Rymut – III miejsce 

Trio tamburmajorek seniorki 

– Wiktoria Rymut, Dominika 

Fryz i Katarzyna Rymut – II 

miejsce.  

Grupa juniorek i seniorek 

oraz mamy mażoterek otrzy-

mały nominacje i zaproszenie 

na Ogólnopolskie XVIII Mi-

strzostwa Mażoretek, które 

odbyły się w Kędzierzynie 

Koźlu w dniach 20 – 22 maja 

2016 r. na Hali Widowiskowo 

– Sportowej „Azoty”. Przez tę 

halę w ciągu trzech dni prze-

winęło się blisko dwa tysiące 

mażoretek z całego kraju. 

Mistrzostwa odbyły się pod 

honorowym patronatem pani 

prezydent miasta Kędzierzyn 

Koźle. Pierwszego dnia miały 

miejsce występy sceniczne 

solo, duo/trio, mini formacje, 

mini mix, gdzie Zespół AN-

TURJA zaprezentował swoje 

umiejętności w układach ta-

necznych, zdobywając wyso-

kie noty: mini formacja flagi 

juniorki – drugi wicemistrz 

Polski, solo flaga juniorki 

(Zuzanna Paruch) – drugi 

wicemistrz Polski, trio tam-

burmajorek buławy seniorki 

(Katarzyna Rymut, Wiktoria 

Rymut i Dominika Fryz) – IV 

miejsce. W drugi dzień tań-

czone były defilady  

i choreografie sceniczne kade-

tek  i mam mażoretek. Zespół 

Anturja Plus zajął w defila-

dzie III miejsce (do miejsca 

II brakło nam tylko pół 

punktu), a w układzie sce-

nicznym – miejsce VII.  

 

W trzeci dzień zostały ogło-

szone wyniki plebiscytu 

„Diamentowa Mażoretka 

2016”. Wyniki internetowe-

go głosowania dały naszym 

kadetkom III miejsce i tytuł 

„Brązowych Mażoretek”. 

Serdecznie gratulujemy na-

szym dziewczętom z zespołu 

Anturja i ich trenerkom Kin-

dze Mazur i Katarzynie Ry-

mut. Dziękujemy tym wszyst-

kim, którzy wsparli nasz wy-

jazd na ogólnopolskie mi-

strzostwa: p. Janowi Sojka – 

właścicielowi Biura Tury-

stycznego „Anturja” w Dębi-

cy za wkład finansowy, 

p. Piotrowi Cielec – Wójtowi 

Gminy Ostrów oraz 

p. Bogusławowi Wójcikowi – 

d y r e k t o r o w i  Z E A S i P 

w Ostrowie za umożliwienie 

bezpłatnego dojazdu na mi-

strzostwa. Szczególne słowa 

podziękowania kierujemy do 

p. Bernadety Frysztak – wice-

starosty Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego za ogromne 

i bardzo znaczące wsparcie 

finansowe naszego zespołu 

Anturja, które umożliwiło 

wyposażenie  

w nowe stroje wszystkich 

grup wiekowych. Jesteśmy 

niezmiernie wdzięczni za 

wsparcie  

i pamięć o naszym zespole.  

 

SP Skrzyszów 
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Święto Patrona Szkoły im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej 

Przekroczyć próg nadziei 

Jan Paweł II 

 

18 maja jest od 16 lat dniem 

szczególnym dla społeczno-

ści Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II 

w Woli Ocieckiej i środowi-

ska, ponieważ w tym dniu 

obchodzone jest Święto Pa-

trona szkoły Ojca Świętego 

Jana Pawła II. 

Tegoroczne obchody Święta 

Patrona rozpoczęły się mszą 

św. sprawowaną przed po-

mnikiem Patrona przez pro-

boszcza parafii Ocieka - ks. 

kanonika Jana Gaworczyka. 

     To ważne w dziejach szko-

ły i środowiska wydarzenie 

zaszczycili swoją obecnością: 

Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec, radni: Władysław Sur-

man, Józef Wolak oraz Kata-

rzyna Myszkowska, sołtys 

Woli Ocieckiej Tadeusz Kali-

ta, dyrektorzy zaprzyjaźnio-

nych szkół z Ocieki: Marta 

Szybała i Karol Świniuch, 

były dyrektor szkoły Włady-

sław Uljasz, nauczyciele eme-

ryci, rodzice oraz członkowie 

lokalnej społeczności. 

     Rangę tego święta podkre-

śliła obecność pocztów sztan-

darowych: Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im. Stefana 

Wyszyńskiego z Ocieki  oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Woli Ocieckiej. 

          Po mszy św. wszyscy 

udali się do szkoły, aby obej-

rzeć program artystyczny, 

którego przesłaniem były 

słowa Świętego Jana Pawła II 

Przekroczyć próg nadziei. 

     Do tego święta społecz-

ność szkolna przygotowywała 

się organizując dla uczniów 

szkolny konkurs wiedzy 

o Janie Pawle II oraz pla-

styczny pod hasłem Święty 

Jan Paweł II Orędownik Mi-

łosierdzia. 

     Dyrektor szkoły pan Artur 

Skubis ogłosił wyniki konkur-

sów, a laureaci otrzymali na-

grody, które wręczył Wójt 

Gminy Ostrów. 

     Laureatami Konkursu Pla-

stycznego pn. „Jan Paweł II 

Orędownik Miłosierdzia” 

zostali: z oddziału przedszkol-

nego: Emilia Gurga, Weroni-

ka Rybicka, Roksana Ochab, 

z klas I-III: Piotr Kozioł, Da-

wid Grabiec, Emilia Pazdro, z 

klas IV-VI: Eliza Potwora, 

Kornelia Jemioło, Piotr Bie-

lański. 

     W Szkolnym Konkursie 

Wiedzy o Patronie udział 

wzięły zespoły z klas I – III, 

które zajęły następujące miej-

sca: 

     I miejsce  ex aequo zespół 

kl.II i klasy III 

 

Kl. III 

Aleksandra Piecuch 

Paweł Bielański 

Javier Myszkowski 

 

Kl. II 

Klaudia Bryk 

Piotr Kozioł 

 Wojciech Jakson 

 II miejsce – drużyna z kl. I 

 Piotr Bieszcz 

 Nikola Pazdro 

 Emilia Pazdro 

 Natalia Świderska 

 

     Na zakończenie uroczysto-

ści dyrektor szkoły zaprosił 

wszystkie dzieci na tradycyj-

ną kremówkę. Podziękował 

również wszystkim, którzy 

przyczynili się do obchodów 

święta. 

     Święto Patrona Szkoły ma 

dla całej społeczności szkol-

nej szczególne  znaczenie. 

Pamięć o Świętym Janie Paw-

le II jest  bardzo żywa.  Wy-

zwala w wychowankach chęć 

naśladowania Patrona, który 

w swoim nauczaniu wielo-

krotnie zwracał się do mło-

dych nazywając ich nadzieją 

świata, Kościoła i osobiście 

swoją. 

 

 

Ewa Ferfecka 

Społeczność szkolna do tego święta przygotowywała się organi-

zując konkurs wiedzy o Janie Pawle II oraz plastyczny pod ha-

słem Święty Jan Paweł II Orędownik Miłosierdzia. 

Msza święta przy pomniku Jana Pawła II zgromadziła bardzo 

dużo dzieci i zaproszonych gości. 

Msze świętą koncelebrował ks. Jan Gaworczyk (Proboszcz 

Parafii Ocieka) na zdjęciu wraz z ks. Józefem Pajorem 

(Wikariuszem z Ocieki) 
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II Majowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Wójta Gminy Ostrów  

Już po raz drugi w hali 

sportowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Bł. Ks. 

J e r z e g o  P o p i e ł u s z k i 

w Skrzyszowie odbył się 

Majowy Turniej Zapaśniczy 

o Puchar Wójta Gminy 

Ostrów w stylu klasycznym. 

W turnieju wzięły udział 

r e p r e z e n t a c j e  K S 

„Radomyślanka”, UKS 

„Orlęta” Kamień, SP nr 9 

z Dębicy oraz nasz UKS 

„Orzeł” Skrzyszów. W du-

chu sportowej rywalizacji 

po zaciętej walce nasz klub 

zajął 3 miejsce. Medale, dy-

plomy i puchary wręczył 

Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec. 

Oto jak uplasowali się nasi 

zawodnicy: 

Kamila Kalita – II m. w kat. 

26 kg dziewcząt 

Klaudia Dereń – I m. w kat. 

60 kg dziewcząt, Najlepsza 

Zawodniczka 

Maksymilian Perlik – II m. 

w kat. 32 kg 

Wojciech Jakson – III m. 

w kat. 32 kg 

Kacper Fryz – III m. w kat. 32 

kg 

Andrzej Bielański – II m. 

w kat. 36 kg 

Jakub Warunek – III m. 

w kat. 38 kg 

Piotr Bieszcz – III m. w kat. 

45 kg  

Sebastian Bielański – I m. 

w kat. 50 kg, Najlepszy Za-

wodnik 

Sergio Myszkowski – III m. 

w kat. 60 kg 

Organizatorami zawodów 

byli: prezes UKS „Orzeł” 

Skrzyszów – Ireneusz Perlik 

oraz dyrektor szkoły – An-

drzej Ziajor, którzy czuwali, 

by turniej przebiegał bez 

przeszkód. Walki sędziował 

Andrzej Tomaszewski, sędzia 

międzynarodowy. Wśród ki-

biców na trybunach zawodni-

ków dopingowali również 

goście: Wójt Gminy Ostrów – 

Piotr Cielec, Dyrektor ZE-

ASiP w Ostrowie – Bogusław 

Wójcik, sołtys wsi Skrzyszów 

– Andrzej Budzik, radny Ra-

dy Gminy w Ostrowie – Ze-

non Stachnik, prezes UKS 

„Orlęta” Kamień – Józef Pi-

róg i dyrektor SP w Woli 

Ocieckiej – Artur Skubis.  

Takie spotkania integrują 

dzieci i młodzież i promują 

zdrowy tryb życia. Organiza-

torzy gratulują wszystkim 

zawodnikom ich zaangażowa-

nia oraz osiągniętych przez 

nich sukcesów. 

SP Skrzyszów 

Program „Wiarygodna Szkoła”  

Wraz z nową edycją Programu 

„Wiarygodna Szkoła”. Odbyła 

się także rekrutacja dla szkół z 

naszego województwa i po-

wiatu, gdzie wyróżniona zosta-

ła Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Bł. Ks. Jerzego Popie-

łuszki w Skrzyszowie. Szkoła 

otrzymała Ogólnopolskie Wy-

różnienie Wiarygodna Szkoła i 

tym samym dołączyła do Ran-

kingu najlepszych szkół w 

całej Polsce. 

Wyróżnienie to, szkoła otrzy-

mała ze względu na osiągnię-

cie wysokich standardów edu-

kacyjnych, ciekawą bazę oraz 

zapewnianie młodzieży bez-

pieczeństwa w szkole. 

Mateusz Surman 
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XVII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej  

„Chcę Panu Śpiewać” 

23 maja 2016 r. w Gminnym 

Centrum Kultury w Iwie-

rzycach z siedzibą w Wier-

canach odbył się XVII Po-

wiatowy Przegląd Pieśni 

i Piosenki Religijnej ph. 

„Chcę Panu Śpiewać”.  

W przeglądzie mogli wziąć 

udział dzieci i dorośli 

w 4 kategoriach, w pierwszej 

przedszkolaki, w drugiej 

uczniowie szkół podstawo-

wych z klas 1-3, w trzeciej 

z klas 4-6, natomiast 

w czwartej gimnazjaliści, 

młodzież ze szkół ponadgim-

nazjalnych i dorośli wykonu-

jąc utwory solo, w duetach, 

triach, zespołach i chórach. 

Występom artystów amato-

rów przyglądało się profesjo-

nalne jury złożone z księży, 

profesjonalnych muzyków 

i dziennikarza Radia Via. 

 Ocenie podlegała czystość 

wykonania, interpretacja 

utworu, prezentacja na scenie, 

dobór repertuaru, ogólny wy-

raz artystyczny i własny 

akompaniament. Celem kon-

kursu było zachęcenie dzieci 

i młodzieży do uczestnictwa 

w życiu Kościoła katolickiego 

i społeczności lokalnej, a po-

nadto popularyzacja pieśni 

i piosenki religijnej. Duży 

sukces w konkursie odnieśli 

uczniowie PSP im. Bł. Ks. J. 

Popiełuszki ze Skrzyszowa:  

- w I kategorii wiekowej-

oddział przedszkolny przygo-

towany przez Barbarę Budzik 

– I miejsce. 

- w II kategorii wiekowej 

(solo)- Maria Cieśla z kl. III 

przygotowana przez Alinę 

Zawiszę – I miejsce. 

- w II kategorii wiekowej 

(zespół) z kl. II przygotowany 

przez Annę Bochenek 

(Martyna Bieszcz, Kamila 

Borowiec, Nikola Przetacz-

nik, Weronika Fortkowska) – 

II miejsce. 

 - w II kategorii wiekowej 

(solo) Magdalena Bachórz 

z kl. I przygotowana przez 

Bogusławę Przydział – udział. 

- w II kategorii wiekowej 

(duet) Zuzanna Ochab 

i Krzysztof Mosior z kl. 

I  przygotowani przez Bogu-

sławę Przydział – udział. 

Laureaci eliminacji powiato-

wych zaprezentowali się pod-

czas koncertu w niedzielę, 29 

maja, na scenie plenerowej 

przy GCK w Wiercanach. 

Gratulujemy młodym wokali-

stom i życzymy, by nie spo-

częli na laurach oraz nadal 

pracowali nad swoimi głosa-

mi i „Chcieli Panu śpiewać, 

śpiewać, śpiewać…” 

 

Barbara Budzik 

Ważne wydarzenia z 2016 r. w pracach uczniów SP Wola Ociecka 

2016 r. w Kościele Katolic-

kim został ogłoszony przez 

Papieża Franciszka Rokiem 

Świętym Miłosierdzia. Ponad-

to w naszej Ojczyźnie obcho-

dzony jest Jubileusz 1050-

lecia Chrztu Polski. W lipcu 

w Krakowie odbędą się Świa-

towe Dni Młodzieży. Bogac-

two treści przeżywanych ma 

swoje odzwierciedlenie po-

przez udział uczniów Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Woli Ociec-

kiej w wielu konkursach pla-

stycznych, literackich, histo-

rycznych i multimedialnych.  

Oto laureaci: 

— Wyróżnienie w Ogól-

nopolskim Konkursie Pla-

stycznym „Chcę być jak nasz 

Tata w niebie – czyli o miło-

sierdziu ze mną w roli głów-

nej”: Klaudia Bryk kl. II, Da-

wid Grabiec kl. II, Piotr Ko-

zioł kl. II, 

— Wyróżnienie w Diece-

zjalnym Konkursie multime-

dialnym „Jesteśmy Apostoła-

mi  

i świadkami Miłosierdzia”: 

Paweł Bielański kl. III, Piotr 

Bielański kl. IV 

— Nagroda specjalna 

czasopisma „Promyczek Do-

bra” w Ogólnopolskim Kon-

kursie Plastycznym „My od 

Mieszka i Chrobrego 966 – 

2016”: Piotr Kozioł kl. II 

— Szkolny Konkurs Hi-

storyczny „Polska moja Oj-

czyzna – przeszłość i teraź-

niejszość. 1050 rocznica 

Chrztu Polski”: I miejsce Bar-

tłomiej Jakson kl. VI, II miej-

sce Hubert Polak kl. VI 

— Nagroda Specjalna 

w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Chrzest Polski 

w oczach dziecka”: Damian 

Szczęch kl. II 

— Wyróżnienie w Ogól-

nopolskim Konkursie Pla-

stycznym „Św. Jan Paweł II – 

twórca Światowych Dni Mło-

dzieży”: Kamila Kalita kl. III 

— Wyróżnienie w Ogól-

nopolskim Konkursie Pla-

styczno-Literackim „Zaproś 

Papieża do swojej miejscowo-

ści”: Dominika Biduś kl. VI 

i  Piotr Kozioł kl. II 

Uczniów do konkursu przygo-

towali Halina Kozioł, Beata 

Babiarz oraz ks. katecheta 

J.  Pajor. 

Nadmienić warto, że ucznio-

wie naszej szkoły są laureata-

mi w wielu innych konkur-

sach na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim 

czy ogólnopolskim. 

Halina Kozioł  

Wspólne zdjęcie laureatów konkursów 
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Gminny Turniej Sportowy „Baw się z nami” 

Dnia 24 maja 2016r. odbył 

się Gminny Turniej Sporto-

wy „Baw się z nami” dla 

uczniów kl. II – III szkół 

podstawowych. W zawo-

dach wzięło udział 6 drużyn 

ze wszystkich szkół Gminy 

Ostrów.  

Nasi mali sportowcy ze 

Skrzyszowa, przygotowani 

przez Alinę Zawisza, wykaza-

li się dużą sprawnością rucho-

wą i po zaciętej walce zdobyli 

I miejsce przeważającą liczbą 

punktów (34,5 pkt), natomiast 

II miejsce zajęła drużyna z SP 

w Kamionce (28,5pkt). Obie 

drużyny 6 czerwca wyjeżdża-

ją na zawody powiatowe do 

Wielopola Skrzyńskiego. To 

bardzo duży sukces naszych 

uczniów. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, że już po raz 

kolejny zdobywamy I miejsce 

w tych rozgrywkach sporto-

wych. Serdecznie gratulujemy 

całej drużynie oraz ich trener-

ce i życzymy sukcesów na 

szczeblu powiatowym.  

SP Srzyszów 

Po zaciętej walce zespół ze Skrzyszowa po raz kolejny wygrał 

cały turniej 

IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Kamionce 
W dniach 21-22.05. 2016 r. 

odbyła się IX Międzynaro-

dowa Wystawa Psów Raso-

wych w   folwarku Cyziów-

ka w Kamionce.  Została 

zorganizowana przez rze-

szowski Oddział Związku 

Krynologicznego w Polsce a 

wzięli w niej udział hodowcy 

z całej Europy min. Belgii, 

Niemiec oraz Rosji.  

Na wystawie zaprezentowało 

się ponad 1000 psów spośród 

190 ras. Rywalizacja toczyła 

się w 8 kategoriach wieko-

wych: klasa szczeniąt młod-

szych od 4 do 6 miesięcy, 

klasa szczeniąt od 6 do 9 mie-

sięcy, klasa młodzieży od 9 

do 18 miesięcy, klasa półśred-

nia od 15 do 24 miesięcy, 

klasa otwarta powyżej 15 

miesięcy, klasa użytkowa 

powyżej 15 miesięcy z certy-

fikatem, klasa championów, 

klasa weteranów powyżej 8 

lat.  

W sobotę 21 maja od godz. 

10.00 hodowcy zaprezento-

wali owczarki niemieckie. 

Odwiedzający mogli podzi-

wiać owczarki niemieckie 

krótkowłose i długowłose. Od 

godz. 17.00 publiczność mo-

gła podziwiać psy ozdobne i 

do towarzystwa. Wśród repre-

zentantów tych ras można 

było zobaczyć m.in. pudle, 

buldogi angielskie oraz shih 

tzu. Równocześnie odwiedza-

jący mieli możliwość ogląda-

nia przedstawicieli ras my-

śliwskich, takich jak: charta 

polskiego czy gończego pol-

skiego. Nie lada atrakcją dla 

gości były zawody retrivierów 

na dummy, czyli pokazy apor-

towania. Jednak największym 

zainteresowaniem turystów 

cieszyła się próba instynktu 

pasterskiego. W tej konkuren-

cji psy miały za zadanie zago-

nienie owiec do zagrody.   

W niedzielę 22 maja zwiedza-

jący mogli podziwiać piękne 

toy teriery. Ciekawą atrakcją 

niedzielnego popołudnia był 

pokaz wyszkolenia psów. 

Alternatywę  dla gości stano-

wiły wyczyny taneczne psów. 

Honorowymi patronatami 

wystawy byli: Marszałek Wo-

jewództwa Podkarpackiego, 

Starosta Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego oraz Wójt 

Gminy Ostrów. Na imprezie 

byli obecni przedstawiciele 

władz lokalnych m.in.: staro-

sta powiatu ropczycko-

sędziszowskiego Witold Dar-

łak oraz Wójt Gminy Ostrów 

Piotr Cielec.  

Mateusz Czochara 

Wystawa była strza-

łem w dziesiątkę 

i zgromadziła spore 

ilości widzów ze swo-

imi pupilami... 
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Dnia 4.06.2016 roku  na 

terenie Publicznego Przed-

szkola im. Wandy Chotom-

skiej w Kozodrzy  odbył się 

Dzień Rodziny, który był 

połączony z obchodami 

6 rocznicy nadania imienia 

Pani Wandy Chotomskiej 

Przedszkolu.  

Placówka cieszy się, że ma 

tak wspaniałą pisarkę, która 

pisze nie tylko wiersze, ale 

także prozy, fraszki, teksty 

sceniczne oraz teksty do pio-

senek. Uroczystość ta zgro-

madziła liczne grono rodzi-

ców i gości, dla których dzie-

ci przygotowały program ar-

tystyczny. Dzieci przedszkol-

ne z obu grup przedstawiły 

barwne widowisko słowno-

muzyczne pt. „Podróże po 

krainie bajek”. W programie 

uroczystości przedszkolaki 

zatańczyły tańce ludowe 

i ruchowe, oraz śpiewały róż-

ne piosenki o tematyce ro-

dzinnej. Były też zabawy dla 

rodziców, konkursy, dmu- chańce i grill. Wspaniała za-

bawa, piękna pogoda, 

uśmiechnięte twarze dzieci 

oraz rodziców to obrazki któ-

re można było zauważyć pod-

czas Festynu Rodzinnego. 

Festyn odbył się dzięki pozy-

skaniu przez panią Dyrektor 

Przedszkola Kazimiery Łąca-

ły  sponsorów  i  zaangażowa-

niu rodziców i pracowników 

przedszkola. Dzieci mogły 

skorzystać z dmuchańców 

i różnych konkursów tanecz-

nych dla rodziców i dzieci.  

Za czynny udział w konkur-

sach dzieci otrzymywały na-

grody. Na zakończenie uro-

czystości Dyrektor Przed-

szkola przekazała rodzicom 

oraz zaproszonym gościom 

najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Święta Rodziny ży-

cząc im zdrowia, szczęścia, 

oraz dużo cierpliwości w wy-

chowaniu młodego pokolenia. 

PP Kozodrza 

Dzień Rodzinny w Kozodrzy 

Dzieci mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych na te 

okazje dmuchańców 

Część oficjalna i odśpiewanie hymnu 

Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków w Gminie Ostrów 

W sobotę, 2 lipca 2016 przez 

naszą gminę przemknął 27 

Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski „Solidarności” 

i Olimpijczyków, czyli jeden 

z najbardziej prestiżowych 

dla polskiego kolarstwa wy-

ścig. To był piąty i zarazem 

ostatni etap wyścigu, gdzie 

kolarze mieli do przejecha-

nia blisko 200km. 

Aby wyścig był maksymalnie 

bezpieczny zdecydowano na 

czas przejazdu peletonu wyłą-

czyć z ruchu drogę woje-

wódzką 986 (Tuszyma - Wi-

śniowa). Aby się udało to 

w naszej gminie każde skrzy-

żowanie i ważniejszych wjazd 

na drogę był zabezpieczony 

przez strażaków z terenu całej 

naszej gminy.  

Po raz pierwszy w historii 

przez naszą gminę przejeżdżał 

tego typu wyścig, dlatego 

było widać po strażakach jak 

i często przypadkowych oso-

bach jak z niecierpliwością 

czekali na nieco spóźnionych 

kolarzy, którzy mieli do prze-

jechania trasę Tarnobrzeg - 

Krono. Zawodnicy musieli 

dysponować bardzo dobrą 

kondycją z racji tak długiego 

odcinka jak i panującej bar-

dzo wysokiej temperatury. 

Nieco spóźnieni ale z dużą 

prędkością kolarze wjechali 

do Woli Ocieckiej a następnie 

Ocieki i Ostrowa. Sporo osób 

z racji niecodziennego wyda-

rzenia wyszło na trasę prze-

jazdu aby pokibicować ponad 

100-osobowej grupie kolarzy. 

Jak sie okazało na mecie - 

piąty etap i cały wyścig wy-

grał Białorusin Yauhen Sobal. 

Najlepszy z Polaków Maciej 

Paterski z grupy CCC zajął 

czwarte miejsce ze stratą 24 

sekund do zwycięzcy. 

 

Mateusz Surman 

 

Kolarze mieli do 

przejechali blisko 

200 kilometrową 

trasę z Tarnobrzega 

do Krosna 
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III Podkarpacki Konkurs Piosenki Przedszkolnej „O Baśniową Nutkę” 

„Kontakt z muzyką we wcze-

snym dzieciństwie daje szanse 

na wszechstronny rozwój 

i lepszy „start w dorosłość”, 

rozwija umiejętności świado-

mej selekcji i odróżnienia 

tego co jest sztuką, kształtuje 

charakter i łagodną osobo-

wość.”- A. Zglińska 

 

Mamy kolejną finalistkę!  

17 maja w sali widowiskowej 

Samorządowego Centrum 

Kultury w Mielcu odbył się 

Finał III Podkarpackiego 

Konkursu Piosenki Przed-

szkolnej pt.: „O BAŚNIOWĄ 

NUTKĘ”, zorganizowanego 

przez Przedszkole Miejskie 

Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” 

w Mielcu. Konkurs adresowa-

ny był do dzieci 5,6-letnich 

uczęszczających do przed-

szkoli na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego. Jury 

oceniało: 

• dobór repertuaru dostosowa-

ny do wieku, 

• walory głosowe 

• muzykalność, 

• interpretację 

• osobowość sceniczną 

uczestnika. 

Rozstrzygnięcie Podkarpac-

kiego Konkursu Piosenki 

Przedszkolnej „O Baśniową 

Nutkę” miało miejsce na du-

żej scenie. W Samorządowym 

Centrum Kultury zgromadziły 

się przedszkolaki z Mielca, 

Pilzna, Dębicy, Przecławia,  

Rzeszowa i Skrzyszowa. 

Uczestnicy do finału wyłonie-

ni zostali podczas eliminacji, 

a najlepszych śpiewających 

przedszkolaków wybrała spe-

cjalna komisja wysłuchując 

przygotowane nagrania. 

Impreza zorganizowana była 

z wielkim rozmachem, 

a wzięła w nim udział Anna 

Mosior z Oddziału Przed-

szkolnego w PSP im. Bł. Ks. 

J. Popiełuszki w Skrzyszowie 

przygotowana przez Barbarę 

Budzik. 

 

Ania otrzymała zaproszenie 

na galę finałową po przesłu-

chaniu przez jury kilkudzie-

sięciu zgłoszeń.  

Na scenie zaprezentowało się 

w sumie 17 małych wokali-

stów. W czasie finału Ania 

zaśpiewała piosenkę pt.: 

„Mała strojnisia”. Swoim 

wykonaniem zachwyciła juro-

rów i publiczność i w efekcie 

zajęła III miejsce! Otrzymała 

dyplomy i nagrody. To już 

drugi sukces Oddziału Przed-

szkolnego ze Skrzyszowa w 

III edycji tegoż konkursu (w I 

edycji – I miejsce). 

Celem konkursu było wspie-

ranie uzdolnionych wokalnie 

najmłodszych artystów, pro-

pagowanie i popularyzacja 

wartościowych piosenek, 

a także wyłonienie młodych 

talentów muzycznych. Pod-

karpacki Konkurs Piosenki 

Przedszkolnej to również oka-

zja do wymiany doświadczeń 

uczestników i nauczycieli. 

Finał konkursu urozmaicił 

występ artystyczny zespołu 

„Dziewiąteczka” z Przedszko-

la Miejskiego nr 9 im. 

„Baśniowej Krainy” w Miel-

cu. Gratulujemy Annie i ży-

czymy rozwoju uzdolnień 

muzycznych. 

 

Barbara Budzik 

Laureatka ze Skrzyszowa w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”  

Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, 

Jacek Dubiński, ogłosił VI 

Ogólnopolski Konkurs Pla-

styczny dla Dzieci – uczniów 

szkół podstawowych. Patro-

nat honorowy nad Konkur-

sem sprawował Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Krzysztof Jurgiel. Współor-

ganizatorem była Państwo-

wa Inspekcja Pracy. 

Celem konkursu było promo-

wanie pozytywnych zacho-

wań dzieci w otoczeniu pracy 

rolniczej, poszerzanie ich 

wiedzy o zasadach bezpie-

czeństwa i higieny pracy 

w gospodarstwie rolnym, 

ze szczególnym uwzględnie-

niem zapobiegania wypad-

kom najczęściej występują-

cym latem, m.in. związanym 

ze żniwami, poruszaniem się 

po drogach publicznych, 

upadkami osób. Tegorocznym 

zadaniem konkursowym było 

wykonanie pracy plastycznej 

w formacie A-3, dowolną 

techniką, na temat inspirowa-

ny tytułowym hasłem konkur-

su. W Konkursie mogli 

uczestniczyć uczniowie klas 0

-III i IV-VI. Po zajęciach 

przypominających zasady 

zapobiegania wypadkom 

w gospodarstwach rolnych 

prace plastyczne na ten temat 

wykonali: 

-dzieci z kl. „0” pod kierun-

kiem Barbary Budzik:  

Martyna Szafraniec, Martyna 

Golonka, Magdalena Strzałka, 

Zuzanna Warunek. 

-uczniowie kl. I – III pod kie-

runkiem swoich wychowaw-

ców – Bogusławy Przydział, 

Anny Bochenek i Aliny Zawi-

sza: Paulina Gotkowska, Alan 

Ożóg, Nikola Dąbrowska, 

Daniel Jędrysek, Mikołaj Ba-

chórz, Magdalena Drzał. 

III miejsce w etapie woje-

wódzkim tegoż konkursu zdo-

była Martyna Szafraniec 

z Oddziału Przedszkolnego 

PSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki 

w Skrzyszowie.  Zwyciężczy-

ni wojewódzkiego etapu zo-

stała przyznana atrakcyjna 

nagroda rzeczowa i dyplom, 

które osobiście zostały wrę-

czone przez przedstawicieli 

Oddziału Regionalnego 

KRUS z Rzeszowa na szkol-

nym apelu. Jej praca została 

zakwalifikowana do etapu 

centralnego. Ten etap zostanie 

podsumowany w czerwcu br.  

Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy włożyli trud w wykonanie 

prac, gratulujemy i kibicuje-

my Martynce z zerówki. 

 

Barbara Budzik 
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Przedszkolaka podróże i te małe i duże 
Dnia 5.06.2016 w Publicz-

nym Przedszkolu im. Wan-

dy Chotomskiej w Kozodrzy 

odbyła się uroczystość pod 

hasłem: „Przedszkolaka 

podróże i te małe i duże” 

z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka.  

Organizatorem imprezy była 

Mobilna Akademia Rozwoju. 

Na Przedszkolaków i ich ko-

legów czekał miedzy innymi 

„Rejs statkiem” po Włoszech, 

Hiszpanii, Francji, Portugalii 

i innych krajach  Europy, 

gdzie dzieci poznawały flagi 

państw. Odbyło się wiele 

atrakcyjnych zabaw oraz kon-

kursów i rozgrywek sporto-

wych. Czas umilała muzyka 

z różnych stron świata. Była 

możliwość degustacji przeką-

sek pochodzących z różnych 

krajów świata. Nie zabrakło 

wspaniałych nagród dla dzieci 

i dla rodziców. Dzieci jak 

i rodzice byli bardzo zadowo-

leni a niezapomniane przeży-

cia pozostaną w naszych pa-

mięci na długo. Pani Dyrektor 

Kazimiera Łącała, składa naj-

serdeczniejsze podziękowania 

byłemu wychowankowi Panu 

Tomaszowi Szkutak za zorga-

nizowanie tej imprezy za oka-

zaną życzliwość, bezintere-

sownie poświęcony czas, za-

angażowanie oraz za wspania-

łe nagrody dla dzieci i rodzi-

ców. Na zakończenie uroczy-

stości Dyrektor Przedszkola 

wręczyła dyplom z podzięko-

waniem od społeczności 

przedszkolnej dzieci  i rodzi-

ców. 

PP Kozodrza 

Organizatorem imprezy była 

Mobilna Akademia Rozwoju 

   Kozodrza śpiewa i… zapobiega pożarom 
Piosenka jest ulubioną formą 

ekspresji uczniów w Szkole 

Podstawowej w Kozodrzy.  

 

Często po korytarzach płyną 

różne melodie. 23 maja 2016 

r. silna reprezentacja przygo-

towana przez  nauczycieli, 

pojechała do Wiercan, aby 

zaśpiewać Panu…  czyli 

wziąć udział w XVI Powiato-

wym Przeglądzie Pieśni i Pio-

senki Religijnej.  Kategorię 

śpiewających duetów zdomi-

nowali Nadia Betlej i Michał  

Gawron  z piosenką „Schowaj 

mnie”. W młodszej grupie 

solistów Milena Łącała  „Puk, 

puk, cichutko”  wyśpiewała 

drugie miejsce, a Patryk Bieś 

z piosenką „Taki duży…” 

zajął trzecie miejsce. Pierw-

sza wśród solistów starszych 

była Aleksandra Skiba, która 

zaśpiewała „Maryjo, śliczna 

Pani”, zaś druga Aleksandra 

Kłusek z utworem „Panie, 

proszę, przyjdź”. Ilu reprezen-

tantów, tyle miejsc na po-

dium.             

SP Kozodrza 

 

W piątek 20 maja br. uczest-

niczyłam wraz z opiekunem 

p. Jerzym Stachnikiem w 

OTWP „Młodzież zapobiega 

pożarom” na szczeblu woje-

wódzkim. Zawody zaplano-

wano w Krasiczynie, w pięk-

nej miejscowości z zamkiem. 

Stres i emocje cały czas mi 

towarzyszyły. Pierwszym 

etapem był test pisemny, ma-

jący 30 pytań, następnie od-

było się bardzo interesujące 

zwiedzanie zamku. Po prze-

rwie rozpoczął się drugi etap, 

ustny, po którym nastąpiło 

ogłoszenie wyników i oficjal-

ne zakończenie turnieju. Nie-

stety, nie udało mi się zakwa-

lifikować do najlepszej piątki 

uczestników, ale nie poddaję 

się, za rok również będę pró-

bować.      

        Ola Skiba – SP Kozodrza  
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Wycieczka z Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 

w Ostrowie do Magurskiego Parku Narodowego  

Uczniowie naszej szkoły 

dnia 14.05.2016 r. podsumo-

wując działania projektowe 

„Alarm dla bioróżnorodno-

ści Podkarpacia” udali się 

na wycieczkę do Magurskie-

go Parku Narodowego.  

 W Centrum Edukacji 

Narodowej Magurskiego Par-

ku Narodowego obejrzeli 

filmy i ekspozycje przyrodni-

cze, które oglądali z wielkim 

zainteresowaniem. Uczniowie 

mieli także okazje zapoznać 

się z naturalnymi okazami 

flory i fauny Magurskiego 

Parku Narodowego w czasie 

spaceru ścieżką im. profesora 

Rafińskiego. Mimo niesprzy-

jającej pogody zobaczyli oka-

zy chronionych roślin, np. 

zimowitów i storczyków pla-

mistych. Nieliczni uczestnicy 

wycieczki dostrzegli m.in. 

orlika krzykliwego.  

Oprócz elementów przyrodni-

czych w okolicy Magurskiego 

Parku Narodowego uczniowie 

zwiedzili fragmenty szlaku 

architektury drewnianej ze 

wspaniale zachowaną cerkwią 

z 1507 r. w Krępnej 

i w Świątkowej Wielkiej,  

a także cmentarza z I wojny 

światowej w Grabiu i Ożen-

nej. Niestety ciągłe opady 

uniemożliwiły dłuższe space-

ry piesze. Udział w projekcie 

„Alarm dla bioróżnorodności 

Podkarpacia” zachęca nas do 

dalszych działań, które przy-

bliżają przyrodę naszego re-

g i o n u ,  a  z d j ę c i a 

w „projektowych” koszulkach 

nie pozwolą zapomnieć 

i wspólnie spędzonych chwi-

lach.  

 

Anna Kania  

W Edukacyjnym Ośrodku Magurskiego Parku Narodowego  

 

 

Na ścieżce  

w MPN  

im. prof. Rafińskiego  

Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Poetyckiego "Leśne opowieści"   

ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece 

W tym roku w ramach eduka-

cji ekologicznej i społeczno-

przyrodniczej prowadzonej w 

Szkole Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego  

w Ociece uczniowie wzięli 

udział w Wojewódzkim Kon-

kursie Plastycznym  

i Poetyckim "Leśne Opowie-

ści"  organizowanym przez 

Szkołę Podstawową  

im. ks. Władysława Świdra w 

Czarnej Sędziszowskiej. Kon-

kurs miał na celu uwrażliwie-

nie uczniów na piękno otacza-

jącej przyrody oraz na potrze-

bę dbania o własne otoczenie, 

w którym wiele gatunków 

roślin i zwierząt jest zagrożo-

nych wyginięciem.  

27 kwietnia 2016 roku w 

Szkole Podstawowej im. ks. 

Wł. Świdra  

w Czarnej Sędziszowskiej 

odbył się finał  konkursu. W 

konkursie wzięło udział 87 

szkół z terenu województwa 

podkarpackiego. Nadesłano 

ponad 400 prac plastycznych i 

60 wierszy, reprezentujących 

bardzo wysoki poziom. 

Nasze uczennice z klasy 0 i z 

klasy V osiągnęły sukces: 

w kategorii przedszkola i ze-

rówki - Konkurs Plastyczny: 

wyróżnienie dla Olgi Perlik 

oraz  

w kategorii Konkurs Poetyc-

ki: 

wyróżnienie dla uczennicy 

Marceliny Marć 

Uczennice do konkursu zosta-

ły przygotowane przez Panią 

Domicelę Wojna  oraz Panią 

Sabinę Pelc, która jest koor-

dynatorem edukacji przyrod-

niczej prowadzonej w Szkole 

Podstawowej w Ociece. Nasi 

uczniowie osiągnęli bardzo 

duży sukces.  

 

Sabina Pelc 
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Wieczornica w Szkole Podstawowej w Ociece 

Dnia 14 kwietnia 2016r. w 

Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego              w Ociece od-

była się Wieczornica po-

święcona twórczości ks. Ja-

na Twardowskiego. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej i  Publicznego Gimna-

zjum w Ociece  przedstawili  

montaż słowno – muzyczny 

odnosząc się do hasła „Odejść 

na zawsze, by stale być bli-

sko”.  

Wśród zaproszonych gości 

byli: Wójt Gminy Ostrów- 

Piotr Cielec, dyrektor ZEAS-

ziP -  w Ostrowie Bogusław 

Wójcik, ks. proboszcz Jan 

Gaworczyk, radny – Włady-

sław Surman, przewodnicząca 

Rady Rodziców – Sabina Ki-

pa, a także dyrektorzy szkół 

podstawowych z terenu naszej 

gminy  oraz  opiekunowie 

samorządów szkolnych wraz 

z przedstawicielami uczniów. 

Zarówno ks. Twardowski jak 

również Patron naszej szkoły  

kierowali się w swoim życiu 

podobnymi priorytetami. Siła 

ich osobowości oddziałuje na 

nas do dnia dzisiejszego. Pre-

zentowane przez nich poglądy 

towarzyszą nam w codzien-

nym życiu.  

Z poezji ,,księdza od biedron-

ki” emanuje szczerość, ciepło, 

miłość do świata, ludzi i Pana 

Boga. W swoich wierszach 

ukazuje On odbiorcy swój 

cenny dar - dostrzegania i 

rozumienia przyrody oraz 

umiejętność cieszenia się każ-

dym stworzeniem i dostrzega-

nia w nim niewidzialnego 

Boga. 

„Poszedłem w lasy ogromne 

szukać buków czerwieni 

Jeżyn dojrzałych dzięciołów 

małych  

Rogów jelenich 

Jagód prawdziwych wilg pi-

skląt żywych  

mrowiska 

I w oczy sarny brązowej pan-

ny 

Popatrzeć z bliska  

Szyszek strąconych tajemnic 

sowich  

Zająca  

I strach mnie porwał  

na myśl o Bogu bez końca” 

Ks. Twardowski zawsze cie-

pło wypowiadał się  o Pryma-

sie Tysiąclecia. Wspomnienia  

o jego trudnym życiu, a 

szczególnie miejscu interno-

wania Prymasa ujął w jednym 

z wierszy. Analogię pomiędzy 

twórczością ks. Jana Twar-

dowskiego, a poglądami Pa-

trona naszej szkoły możemy 

zaobserwować również w 

wierszach odnoszących się do 

10 Krucjat Miłości Prymasa. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na fakt, że Ci wielcy 

Polacy patrzyli na świat z 

ufnością przez pryzmat 

Opatrzności, przez to co jest 

większe od nas. 

„Kocham deszcz, który pada 

czasami w Komańczy, 

Nawet taki szorstki i chłodny, 

gwiazdkę śniegu, 

Co nieraz Mu w oknach za-

tańczy, żeby był tak jak zaw-

sze 

Pogodny. Prostą lampę na 

stole. Wszystkie Jego książki, 

Brewiarz, zegar, wieczorną 

ciszę.......”  

Ks. Twardowski zawsze miał 

poczucie istnienia Boga, był 

przekonany, że On kieruje 

Jego losem, dostrzegał  w nim 

Jego działanie. Wierzył w 

zwycięstwo dobra nad złem i 

w to, że na świecie jest więcej 

ludzi dobrych niż złych. Kar-

dynał Wyszyński często po-

wtarzał, że cierpienie ma sens  

i jest potrzebne dla naszego 

dobra, a także że ludzie są 

sobie nawzajem potrzebni.  

Dlatego też, Ci dwaj wielcy 

Polacy uczą nas odpowie-

dzialności wobec siebie, dru-

giego człowieka i naszej Oj-

czyzny. 

„Śpieszmy się kochać ludzi 

tak szybko odchodzą  

Zostaną po nich buty i telefon 

głuchy 

tylko co nieważne jak krowa 

się wlecze 

Najważniejsze tak prędkie, że 

nagłe się staje.......” 

Zaufajmy wiec,  tym zna-

miennym wzorcom i wierzmy 

w to, że miłości trzeba się 

uczyć, podobnie jak  toleran-

cji, gdyż poprzez to będziemy 

walczyć z cierpieniem, niepo-

rozumieniami, samotnością i 

krzywdą tych, którzy nas ota-

czają.  

Poezja ks. Jana Twardowskie-

go nie jest jedynie lekcją lite-

ratury, to przede wszystkim 

lekcja życia.  

 

Anna Jemioło, Beata Babiarz  

Recytacja wiersza przez jedną z uczennic 

Licznie zgromadzeni zaproszeni goście  
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X Jubileuszowy Festyn Rodzinny w Skrzyszowie 

Festyn zorganizowany był 

w niedzielne popołudnie 19 

czerwca na placu przy szko-

le podstawowej. Przed go-

dziną 15-tą przy szkole za-

częli pojawiać się Skrzyszo-

wianie i mieszkańcy okolic, 

a atrakcji było co nie miara. 

Imprezę zaszczycili swą 

obecnością: wice starosta 

p o w i a t u  r o p c z y c k o -

sędziszowskiego Bernadeta 

Frysztak oraz przedstawi-

ciele władz lokalnych, tj. 

Wójt Gminy Ostrów – Piotr 

Cielec oraz Radny Powiato-

wy – Bogusław Wójcik. 
Można było podziwiać prze-

marsz Orkiestry Dętej z Dębi-

cy z mażoretkami z zespołu 

ANTURJA ze Skrzyszowa 

oraz koncert orkiestry. Atrak-

cją festynu był występ zespo-

łu tanecznego ANTURJA ze 

Skrzyszowa, który obchodzi 

w tym roku swoje X-lecie. 

Dyrektor szkoły Andrzej Zia-

jor i przedstawiciele władz 

gminnych i powiatowych 

wręczyli mażoretkom dyplo-

my i medale za ich wysokie 

osiągnięcia na  Mistrzostwach 

Mażoretek Polski Południowo

-Wschodniej oraz Ogólnopol-

skich XVIII Mistrzostwach 

Mażoretek w Kędzierzynie 

Koźlu, które odbyły się 

w maju 2016 r. Szczególne 

i gorące słowa podziękowania 

skierowano do p. Bernadety 

Frysztak – wicestarosty po-

wiatu ropczycko – sędziszow-

skiego za okazane serce, za 

ogromne i bardzo znaczące 

wsparcie finansowe naszego 

zespołu Anturja, które umoż-

liwiło wyposażenie w nowe 

stroje wszystkich grup wieko-

wych oraz zakup nowych 

pałeczek i pomponów. Wójt 

Gminy Piotr Cielec wręczył 

w prezencie naszemu zespoło-

wi Anturja 8 kompletów bu-

ław paradnych, za co serdecz-

nie dziękujemy. 

 

Podczas festynu można było 

oglądnąć występ Zespołu 

Pieśni i Tańca Wiercany oraz 

występy wokalne dzieci 

z zerówki, Martyny Bieszcz 

i zespołu z kl. II oraz Marii 

Cieśli z kl. III. Zorganizowa-

no także gry i zabawy dla 

dzieci z nagrodami. Swoje 

umiejętności pokazała dzie-

cięca drużyna pożarnicza – 

OSP Skrzyszów. Talentami 

pochwaliły się pary taneczne 

z Towarzystwa Przyjaciół 

Tańca „Złota Para” w Dębicy 

oraz Formacja Tańca Nowo-

czesnego „Vega” z Centrum 

Kultury w Ropczycach. Nie 

zabrakło też pokazów zapa-

śniczych zawodników z UKS 

„Orzeł” Skrzyszów. Dla dzie-

ciaków przygotowano trady-

cyjne - ich ulubione - malo-

wanie buziek i lody oraz kieł-

baski, napoje, watę, popcorn, 

prażynki. 

Pojawiły się też oczywiście 

dmuchańce. Oblężone były 

przejażdżki limuzyną Hum-

mer, samochodem opancerzo-

nym, a także przejażdżki kon-

ne, samochody strażackie. 

Odbyły się też rodzinne i in-

dywidualne turnieje strzelania 

z łuków prowadzone przez 

sołtysa Andrzeja Budzika. 

Mieli także coś dla siebie fani 

strzelania z pistoletów. Swoje 

stoiska ze swojskim  jadłem 

przygotowały mamy mażore-

tek.  Można było zdegustować 

potrawy ze stołu wiejskiego /

bigos, proziaki, pierogi, pajda 

chleba+masełko -smalec -

ogórki, ciasto/. 

 

Mamy  nadzieję, że  sprawili-

śmy  Dzieciom  i  Rodzicom  

wiele  radości  i  przyjemno-

ści  w  tym  dniu…. 

 

W miłej atmosferze czas fe-

stynu szybko minął. Wieczo-

rem zaś można było zatań-

czyć. Z tej imprezy pozosta-

nie wiele fotografii, dzięki 

czemu wspaniała zabawa 

i niecodzienna atmosfera zo-

staną na długo w pamięci 

wszystkich uczestników na-

szego festynu. Ja tam też by-

łam świetnie się bawiłam, co 

widziałam to opisałam, a sfo-

tografował Mateusz Surman. 

Wszystkim uczestnikom fe-

stynu dziękujemy za cudowną 

zabawę, a sponsorom i orga-

nizatorom oraz pracownikom 

szkoły za pomoc w przygoto-

waniu! 

Barbara Budzik  

 

Zespół mażoretek  

Anturja działający 

przy Szkole Podstawowej 

w Skrzyszowie 

ma również grupę 

Anturja Plus, 

czyli mamy mażoretek. 

One wystąpiły na  

festynie... 
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Spartakiada i Gimnazjada - Ostrów 2016 
Jak co roku w pierwszych 

dniach czerwca na kom-

pleks sportowy w Ostrowie 

zawitali najlepsi sportowcy, 

którzy uczęszczają do szkół 

podstawowych i gimnazjów 

na terenie Gminy Ostrów.  

Wśród dyscyplin sporto-

wych w jakich konkurowali 

sportowcy to m.in. skok 

w dal i wzwyż, bieg długi 

czy pchnięcie kulą. 

 

Pierwsi do sportowej rywali-

zacji przystąpili gimnazjaliści, 

którzy 1 czerwca 2016 uczest-

niczyli w Gminnej Gimnazja-

dzie - Ostrów 2016. Jak sie 

okazało po podsumowaniu 

punktów ze wszystkich roz-

grywanych konkurencji wy-

grali zawodnicy z Gimnazjum 

w Ostrowie. Natomiast tytuł 

najlepszej "sportsmenki"  

powędrował do Karoliny 

Mech z Ocieki a najlepszym" 

sportsmenem"  został Paweł 

Stręk z Ostrowa. 

 

Końcowe wyniki: 

1. PG Ostrów (107pkt.) 

2. PG Ocieka (72,5pkt) 

3. PG Kamionka (50pkt.) 

4. PG Wola Ociecka 

(48pkt.) 

 

Dzień później, czyli 

2 czerwca 2016 do zma-

gań sportowych przystąpi-

li zawodnicy ze szkół podsta-

wowych. Gdzie jak się okaza-

ło wygrał zespół reprezentują-

cy Publiczną Szkołę Podsta-

wowa im. Wilhelma Macha w 

Kamionce. Najlepszymi 

"sportsmenkami" zostały 

Aleksandra Kłusek z Kozo-

drzy i Wiktoria Piwowar  z 

Kamionki a najlepszym 

"sportsmenem" Remigiusz 

Czach również z Kamionki. 

Końcowe wyniki: 

1. SP Kamionka (113 pkt.) 

2. SP Wola Ociecka(74,5 pkt.)  

3. SP Ostrów (62,5 pkt.) 

4. SP Kozodrza (62,5 pkt.) 

5. SP Skrzyszów (54 pkt.) 

6. SP Ocieka (53 pkt.) 

 

 

Mateusz Surman 

Najważniejszy puchar dla 

zwycięskiej drużyny  

wręczył Bogusław Wójcik - 

dyrektor ZEASiP  

w Ostrowie 

Spartakiadę wygrali zawodnicy z Kamionki 

Ćwiczenia jednostek OSP w Ociece 
W środę, 1 czerwca 2016 

w Publicznej Szkole Podsta-

wowej im. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w Ociece 

miały miejsce ćwiczenia 

ewakuacyjne budynku wraz 

z pozorowanym wypadkiem 

samochodowym. Ćwiczenia 

miały za zadanie sprawdze-

nie i udoskonalenie działań 

jednostek OSP z terenu 

Gminy Ostrów. 

 

Gminne ćwiczenia jednostek 

OSP rozpoczęły sie wraz 

z telefonicznym zgłoszeniem 

dyrektor szkoły o rzekomym 

płonącym budynku szkoły. 

W czasie gdy jednostki straży 

otrzymały informacje i dojeż-

dżały na miejsce to pedago-

dzy wraz z obsługą szkoły 

musieli przeprowadzić  ewa-

kuację uczniów i innych osób, 

które znajdowały się w tym 

czasie w budynku. 

Po przyjeździe jednostek do-

datkowo okazało się, że przy 

szkole był wypadek samocho-

dowy w którym ucierpiał kie-

rowca, dlatego strażacy mu-

sieli się umiejętnie rozdzielić 

aby jednocześnie  przystąpić 

do pomocy w dwóch różnych 

wydarzeniach. Część straża-

ków wyposażonych w aparaty 

tlenowe weszło do zadymio-

nego budynku i wydostało 

rannych aby następnie inni 

mogli udzielić im 

pierwszej pomocy. 

Inni strażacy w tym 

czasie rozcinali ka-

roserię samochodu 

aby wydostać po-

szkodowanego kierowcę 

a jeszcze inni próbowali uga-

sić budynek a następnie go 

oddymić. 

Cała akcja miała a zadanie 

wyuczyć w pracownikach 

szkoły, dzieciach jak sie za-

chować na przyszłość w takiej 

sytuacji a strażacy mogli po-

znać budynek jak i drogi ewa-

kuacji. Po zakończeniu całe 

działania zostały podsumowa-

ne i dokładnie omówione na 

spotkaniu. Tego typu ewaku-

acje są organizowane corocz-

nie i w każdym roku w innej 

placówce oświatowej. 

Mateusz Surman 
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Na terenie Gminy Ostrów 

funkcjonują Biblioteki Pu-

bliczne w Ostrowie, Ociece, 

Kamionce, Skrzyszowie. Go-

dziny otwarcia bibliotek do-

stosowane są do potrzeb czy-

telników. Biblioteki czynne 

są od poniedziałku do piąt-

ku. 

 

W 2015 roku ogółem wypoży-

czono 34.051 woluminów lite-

ratury dla dorosłych wypoży-

czono 22.551 woluminy z lite-

ratury dla dzieci i młodzieży 

wypożyczono 11.500 wolumi-

nów. Na miejscu udzielono 

1100 informacji rzeczowych, 

z internetu skorzystało 3612 

internautów wypożyczono do 

domu 4672 egzemplarzy cza-

sopism na miejscu w czytel-

niach przeczytano 5173 tytu-

łów czasopism dla dorosłych 

26 tytułów fachowe 1 

 

Zarejestrowano ogółem 1893 

czytelników wg wieku: 

do lat 5 17 czytelników 

od 6 do 12 lat 235 czytelników 

od 13 do 15 lat 188 czytelni-

ków 

od 16 do 19 lat 293 czytelni-

ków 

od 20 do 24 lat 277 czytelni-

ków 

od 25 do 60 lat 820 czytelni-

ków 

powyżej 60 lat 63 czytelników 

 

Zakupiono ogółem: 797 ksią-

żek ze środków budżetowych 

505 książek na wartość1-

0.211zł ze środków ministe-

rialnych Biblioteki Narodowej 

zakupiono 292 woluminy na 

wartość 6300zł otrzymano 26 

darów książkowych na war-

tość 540zł za, które bardzo 

darczyńcom dziękujemy. 

 

Wszystkie biblioteki posiadają 

stanowiska komputerowe do-

stępne dla czytelników, gdzie 

korzystający z komputera mo-

że korzystać z internetu zgod-

nie z regulaminem czytelni 

internetowej. Można też wy-

drukować, zeskanować lub też 

skorzystać z ksero. Biblioteki 

są bardzo elastyczne dla czy-

telników w miarę możliwości 

nowości wydawnicze kupuje-

my pod gusty czytelnicze. 

 

Biblioteki nasze są dobrze 

wyposażone w lektury szkolne 

jak i książki z literatury pol-

skiej i obcej i literaturę bele-

trestyczną i mamy duży wybór 

bajek dla czytelników naj-

młodszych. 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy 

do korzystania z naszych bi-

bliotek. 

 

Każdy znajdzie interesującą 

książkę dla siebie i miło spędzi 

czas w czytelni 

 

GBP w Ostrowie 

Informacja z bibliotek z terenu Gminy Ostrów  

Wycieczka Klubu Aktywnych 
Klub Aktywnych działający 

przy Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Ostro-

wie z/s w Kamionce został 

powołany do życia w stycz-

niu 2016 roku i od razu oka-

zało się, że było duże zapo-

trzebowanie na tego typu 

działalność. Osoby chętne, 

młodsze i starsze, zaczęły się 

spotykać raz w miesiącu, 

najczęściej we wtorki. 

Dnia 23 maja br. Członkowie 

Klubu Aktywnych udali się 

na całodniową wycieczkę do 

Krasiczyna, Przemyśla i Bole-

straszyc. O godz. 6:30 trzy-

dzieści sześć osób wyjechało 

spod Domu Kultury. Od rana 

pasażerom autokaru dopisy-

wał dobry humor, śpiewano 

też piosenki ułożone przez 

Aleksandrę Bal. Oto dwie 

z nich: 

„WYCIECZKA”       

(na melodię: „Hej z góry, z 

góry” 

Na samym przedzie 

wycieczka jedzie, 

jadą, jadą Kamionczanie – 

Panowie i miłe Panie 

a samym przedzie!  

Pan kierowca nasz 

dobrze drogę zna, 

woził już różne wycieczki – 

wszyscy siedzą jak owieczki 

pan kierowca nasz! 

Południowy – wschód 

to jest istny cud, 

póki człowiek nie jest stary 

musi zwiedzać te obszary 

południowy – wschód. 

Hej z góry, z góry 

przemyskie mury, 

potem znów do Krasiczyna 

u wszystkich wesoła mina 

przemyskie mury 

 

Piosenka „KLUBU AK-

TYWNYCH”  

(na melodię „Cicha woda 

brzegi rwie”) 

Płynie rzeka przez zieloną 

wieś, 

a co to za rzeka, ty już dobrze 

wiesz! 

To Tuszymka jak wstążeczka 

lśni, 

ale człowiek niespełniony 

wciąż wyjeżdża w inne stro-

ny! 

Ref. 

Cudze chwalisz, swoje masz 

zalew, pole, łąka, las: 

SITKÓWKA I MACHÓW-

KA I CYZIÓWKA 

cudze chwalisz, swoje masz! 

Są tu sklepy, no i szkoły 

dwie, 

Dom Kultury działa, Klub 

Aktywnych jest! 

W lesie grzyby, a w ogrodzie 

kwiat, 

ale człowiek źle się czuje, 

i bez przerwy się pakuje! 

Ref. 

Cudze chwalisz, swoje masz 

zalew, pole, łąka, las: 

SITKÓWKA I MACHÓW-

KA I CYZIÓWKA 

cudze chwalisz, swoje masz! 

 

W Krasiczynie grupa podzi-

wiała zamek wybudowany 

w okresie renesansu. Właści-

cielem był magnat – Marcin 

Krasicki. Przewodnik zwrócił 

uwagę zwiedzających na czte-

ro cylindryczne baszty: Bo-

ską, Papieską, Królewską 

i Szlachecką, a także na mury 

kurtynowe zakończone ażuro-

wą attyką. Zachwycano się 

unikalnymi ściennymi deko-

racjami zwanymi sgraffita 

( ich powierzchnia – ok.7 

tyś.m2). Gościli tu polscy 

władcy: Zygmunt III Waza, 

Władysław IV, Jan Kazimierz 

i August II. W późniejszych 

latach zmienili się kolejni 

właściciele, a w 1835 roku 

zamek od Pinińskich odkupił 

książę Leon Sapieha i dopro-

wadził go do powtórnego 

rozwoju. Po II wojnie świato-

wej mieściło się tu Techni-

kum Leśne, a od 1996 roku 

trwają prace remontowo – 

budowlane i konserwatorskie, 

które już doprowadziły 

w części do utworzenia 

w Zespole Zamkowo – Parko-

wym w Krasiczynie nowocze-

snej bazy turystycznej, hote-

lowej i  gastronomicznej. 

 

 

Ciąg dalszy 

 na następnej stronie 
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Kącik kulinarny: 

Chmurka na zielonej łące poleca Pani Beata ze Skrzyszowa 

Biszkopt: 

4 jajka 

½ szklanki cukru pudru 

½ szklanka budyniu śmietankowego 

¾ szklanki mąki pszennej 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

Z podanych składników upiec biszkopt. 

Dowolna masa budyniowa 

 

Masa zielona: 

1 l. soku (np. kubuś) 

2 budynie śmietankowe 

½ szklanki cukru 

2 galaretki zielone 

Masa chmurkowa: 

3 serki homogenizowane (60 dag.) 

1 śmietana 

3-4 płaskie łyżeczki żelatyny rozpusz-

czone w 150 ml. Wody 

Jak zacznie tężeć robić szprycą chmurki. 

Dodatkowo: 

Herbatniki około 25-35 szt. 

3 galaretki zielone 

Przełożenie placka: 

Biszkopt- masa budyniowa- herbatniki- 

masa zielona- chmurki to wszystko zalać 

galaretką. 

Emigrantka 
 

Zycie sprawia niespodzianki 

A czas leczy rany 

Co w młodości się zdarzyło 

nadal pamiętamy 

 

Tak i nasza emigrantka 

Gdy się postarzała 

Chciała wrócić do swej wio-

ski 

Gdzie się wychowała 

 

Chciała spotkać tych co znała 

I tych co lubiła 

Lecz nikogo nie zastała 

Skryła ich mogiła 

 

Poszła do swej starej chatki 

Usiadła na progu 

I cichutko się modliła 

Dziękowała Bogu 

 

Za dar zdrowia i za szczęście 

Jakie w życiu miała 

Choć niedawno śmierć okrut-

na 

Męża jej zabrała 

 

Z którym żyła przez pół wie-

ku 

Którego kochała 

Dziś jak palec na tym świecie 

Samotna została 

 

I wspomina młode lata 

Łąkę na niej kwiecie 

Kiedy krówki na niej pasła 

Jeszcze jako dziecię 

 

Wszystko było takie piękne 

Każdy się radował 

Chociaż głód i niedostatek 

Obiady gotował 

 

A dziś wszystko takie obce 

Prawie że nieznane 

Gdzie te wieczory przepiękne 

Majówki śpiewane 

 

Gdyśmy dla Niebieskiej Pani 

Pod figura stali 

Lasy doliny zielone 

Bogu polecali 

  

Tak wspomina młode lata 

Na tej obcej ziemi 

Swoim wnukom opowiada 

Jak ten świat się zmienił 

 

Czasem modli się za męża 

Na Msze Świętą daje 

Niechaj go za ziemskie dobro 

Bóg obdarzy rajem 

Józef Bajor, Przewodniczący 

Rady Gminy Ostrów,  

sołtys Kamionki 

W Przemyślu – jednym z naj-

starszych miast w Polsce, 

można było zwiedzać bardzo 

dużo obiektów, m.in.: Bazyli-

kę Archikatedralną wybudo-

waną w stylu gotyckim w XV 

i XVI wieku. Z kolei w zespo-

le kościelno – klasztornym 

O.O. Franciszkanów można 

było obejrzeć cudowny Obraz 

Matki Boskiej i liczne rzeźby. 

W Przemyślu uczestnicy wy-

cieczki mieli trochę wolnego 

czasu, więc mogli kupić pa-

miątki lub posiedzieć  na ła-

weczce w Rynku. 

Po południu wesoły autobus 

dotarł do Bolestraszyc. Pani 

przewodnik wyjaśniła, iż Ar-

boretum powstało w 1975 

roku i zajmuje 28 ha. Zgro-

madzono tu kilka tysięcy ga-

tunków roślin, kwiatów, krze-

wów i drzew. Słońce grzało 

mocno do samego wieczora, 

a zewsząd dobiegał piękny 

ptasi śpiew. To były niezapo-

mniane chwile! Zmęczeni, ale 

pewni wrażeń wycieczkowi-

cze zajęli miejsca w autobusie 

i powrócili wieczorem do 

swojej rodzinnej miejscowo-

ści. 

Klub Aktywnych snuje już 

nowe plany, ale tego na razie 

nie będziemy zdradzać… 

„ Człowiek nie żyje tylko dla 

siebie, 

ale z innymi i dla innych. 

Sens życia tkwi 

W przyjaźni i współdziała-

niu…” 

 

Aleksandra Bal 

 

,,Szeptucha'' 
Katarzyna Berenika Miszczuk 

 

Słowiańskie bóstwa, pradaw-

ne obrzędy, romans i ogromna 

dawka humoru! 

 

XXI wiek. Polska wciąż jest 

królestwem rządzonym przez 

Piastów. 

Mieszko I jednak nie przyjął 

chrztu. Gosia po ukończeniu 

medycyny jedzie na wieś na 

obowiązkową roczną prakty-

kę u szeptuchy, wiejskiej zna-

chorki, która jest podstawo-

wym ogniwem polskiej służ-

by zdrowia. Jako że Gosia jest 

kobietą na wskroś nowocze-

sną , nie cierpi przyrody, pa-

nicznie boi się kleszczy i wie-

rzy tylko w antybiotyki. 

Na dodatek jest samotna. 

  

Okazuje się jednak ,że wielką 

miłość można spotkać wszę-

dzie, nawet w świętokrzyskim 

lesie. Tylko czy uczeń lokal-

nego wróża, najprzystojniej-

szy mężczyzna, jakiego Gosia 

do tej pory widziała, napraw-

dę jest tym, za kogo go uwa-

ża? I co się stanie, gdy sło-

wiańscy bogowie postanowią 

sprawić, by w nich uwierzyła? 

Biblioteki polecają: 

Kącik poetycki: 
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